Regulamin 8. BIEGU DINUSIA
10-11 września 2022 r., ZOO Lubin
I. ORGANIZATORZY
Organizatorami VIII „BIEGU DINUSIA", zwanego dalej Biegiem są:
1. ZOO LUBIN – OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE, ul. Wrocławska 1, 59-300 Lubin, tel. 534
979 776, www.zoolubin.pl.
2. STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ „WĘDROWIEC”, ul. Kościuszki 12/17, 59-300
Lubin, tel. 76 749 05 33, www.wedrowieclubin.pl.
3. REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin, tel. (76)
846 08 32, www.rcslubin.pl.
II. CELE BIEGU
Bieg przeznaczony jest dla najmłodszych amatorów biegania. Ma na celu promocję zdrowego stylu
życia oraz ZOO Lubin – Ogród Zoologiczny w Lubinie, ze szczególnym uwzględnieniem Szlaku
Zwierząt Wymarłych. Bieg Dinusia to również rodzinna zabawa oraz sposób na spędzenie wolnego
czasu i propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dwóch etapach:
• Eliminacje i Półfinały – 10 września 2022 r. (sobota),
• Finały – 11 września 2022 r. (niedziela).
2. Start, meta i biuro Biegu usytuowane będą przy Szlaku Zwierząt Wymarłych w ogrodzie
zoologicznym w Lubinie.
IV. UCZESTNICTWO
1. Bieg ma charakter rekreacyjno-sportowy. Prawo startu mają wyłącznie dzieci w wieku 3-6 lat
oraz 7-9 lat (klasy 1-3 podstawowe), które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegania.
Dodatkowo zapraszamy do biegu rodziców z dziećmi do 2 lat, które poruszają się w wózkach
spacerowych.
2. Dzieci zobowiązane są posiadać pisemną zgodę na start od rodziców lub opiekunów prawnych.
Obowiązuje limit 500 uczestników.
V. TRASA I DYSTANSE
1. Trasa Biegu poprowadzona zostanie wśród figur na Szlaku Zwierząt Wymarłych, na dystansach:
– ok. 150 m – jedno okrążenie (dzieci w wieku od 3 do 6 lat),
– ok. 300 m – dwa okrążenia (dzieci w wieku od 7 do 9 lat).
2. ELIMINACJE
Ilość zgłoszonych dzieci w danej kategorii zostanie podzielona wg kolejności zapisów na 4, 5 lub 6
biegów eliminacyjnych z maks. 20 dziećmi. Do półfinału (60-osobowego w każdej kategorii)
awansuje z 4 biegów po 15 dzieci; z 5 biegów po 12 dzieci, z 6 biegów po 10 dzieci.

3. PÓŁFINAŁY
Dzieci które awansowały z eliminacji w danej kategorii podzielone zostaną na 3 biegi półfinałowe
z 20 dziećmi. Do finału (21-osobowego w każdej kategorii) awansuje 7 dzieci.
4. FINAŁY
W każdej kategorii wiekowej zostanie rozegrany jeden 21-osobowy bieg finałowy.
VI. PROGRAM BIEGU
10 września 2022 r. (sobota)
13:00-14:45 – biuro Biegu (Ogród Zoologiczny w Lubinie, Szlak Zwierząt Wymarłych)
15:00 – ELIMINACJE
godz. 15:00 – START – Dziewczęta (3-4 lat) – (ur. 2018-2019 r.)
godz. 15:20 – START – Chłopcy (3-4 lat) – (ur. 2018-2019 r.)
godz. 15:40 – START – Dziewczęta (5-6 lat) – (ur. 2016-2017 r.)
godz. 16:00 – START – Chłopcy (5-6 lat) – (ur. 2016-2017 r.)
godz. 16:20 – START – Dziewczęta (7-9 lat) – (ur. 2013-2015 r.)
godz. 16:40 – START – Chłopcy (7-9 lat) – (ur. 2013-2015 r.)
17:00 – PÓŁFINAŁY
godz.17:00 – START – Dziewczęta (3-4 lat) – (ur. 2018-2019 r.)
godz.17:20 – START – Chłopcy (3-4 lat) – (ur. 2018-2019 r.)
godz.17:40 – START – Dziewczęta (5-6 lat) – (ur. 2016-2017 r.)
godz.18:00 – START – Chłopcy (5-6 lat) – (ur. 2016-2017 r.)
godz.18:20 – START – Dziewczęta (7-9 lat) – (ur. 2013-2015 r.)
godz.18:40 – START – Chłopcy (7-9 lat) – (ur. 2013-2015 r.)
11 września 2022 r. (niedziela)
14:00 – FINAŁY
godz. 14:00 – START – Dziewczęta (3-4 lat) – (ur. 2018-2019 r.)
godz. 14:15 – START – Chłopcy (3-4 lat) – (ur. 2018-2019 r.)
godz. 14:30 – START – Dziewczęta (5-6 lat) – (ur. 2016-2017 r.)
godz. 14:45 – START – Chłopcy (5-6 lat) – (ur. 2016-2017 r.)
godz. 15:00 – START – Dziewczęta (7-9 lat) – (ur. 2013-2015 r.)
godz. 15:15 – START – Chłopcy (7-9 lat) – (ur. 2013-2015 r.)
godz. 15:20 – START – Spacerówka (0-2 lat) – (ur. 2022-2020 r.)
godz. 16:00 – DEKORACJA UCZESTNIKÓW na wszystkich dystansach.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zapisy rozpoczynają się 1 maja 2022 r.
2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się:
A. osobiście w biurze organizatora: ZOO LUBIN – OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE
oraz w wyznaczonych przez organizatora punktach promocyjnych,
B. lub poprzez wiadomość e-mail: biegdinusia@gmail.com

W wiadomości należy podać:
I. imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia,
II. imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica lub prawnego opiekuna,
III. potwierdzenie bankowe przelewu lub skan/zdjęcie przekazu. W tytule przelewu: 8. Bieg Dinusia
– imię i nazwisko dziecka. Konto do wpłat: 58 8669 0001 2031 0312 1388 0002.
3. Zgłoszenia przyjmujemy tylko w terminie do 8 września 2022 r.
Po tym terminie nie prowadzimy zapisów.
4. Dobrowolna opłata startowa od uczestnika wynosi min. 20 zł.
5. Dziecko zostanie przypisane do zadeklarowanego dystansu, a następnie zostanie mu nadany
numer startowy, adekwatny do każdej kategorii wiekowej.
VIII. CEL ZBIÓRKI (opłaty startowe oraz datki)
1. Całość wpłat zostanie przekazana na rehabilitację chorego dziecka zamieszkującego miasto
Lubin. Jego osoba zostanie przedstawiona na początku września oraz będzie ona obecna na
Biegu Dinusia. Dodatkowo podczas Biegu wolontariusze ze specjalnie oznaczonymi puszkami
będą zbierać datki na powyższy cel. Pomóżmy zatem potrzebującym dzieciom. O sumie wpłat
poinformujemy po zakończeniu Biegu Dinusia.
2. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie może być scedowana na inne dziecko. Wniesienie
opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Aktualna lista uczestników znajduje się na stronie: www.zoolubin.pl.
IX. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy i Opiekunowie zobowiązani są przed startem (godz. 9:00-11:45) dokonać weryfikacji
w biurze Biegu oraz przypiąć dziecku numer startowy otrzymany od organizatorów.
2. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
a) numer startowy,
b) dyplom 8. Biegu Dinusia,
c) zabezpieczenie medyczne i sędziowskie,
d) przypinka okolicznościowa.
X. NAGRODY
1. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg na poszczególnych dystansach otrzyma na mecie dyplom
udziału.
2. Zwycięzcy biegów finałowych (3 pierwsze miejsca) otrzymają figurę dinozaura.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Trasa jest oznakowana przez organizatorów, a udział w Biegu ma charakter dobrowolny.
Uczestnik zobowiązany jest posiadać odzież oraz obuwie dostosowane do biegania, ponieważ
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Przez biegiem numer startowy (na eliminacje, półfinały i finał) należy umieścić z przodu koszulki,
w widocznym miejscu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Biegu.

